
Mám rada jeseň. Každé ročné ob-
dobie má síce svoje čaro, ale jeseň je 
výnimočná. Jar a leto sú také roztopaš-
né, jeseň je dôstojná. (A ja som nejaká 
poetická...) 

Na jeseň sa všetko upokojuje, tem-
po sa spomaľuje, z  ulíc a parkov sa 
vytráca život. Pre niekoho možno 
depresívne, ale mne pohľad na mok-
ré lavičky zapadané lístím nevadí. 
Naopak. Vyzerá to, akoby sa všetko 
vonku chystalo na odpočinok. Stro-
my sa vyzliekajú, chodníky sa pri-
krývajú. 

Aj záhrada je unavená, usoplená. 
Mám rada, keď sa mi vlhká zem lepí 
sa topánky, keď zo zošúverených listov 
odkvapkávajú slzičky vody. Kmene 
stromov sú vlhké a studené na dotyk. 
Rada do seba vťahujem mokrú jesen-
nú vôňu.

Dnes sme poobede vyšli do usmok-
leného počasia na krátku prechádz-
ku. Malý sa nadýchol a hovorí: 
„Maminka, voní to, akoby bol vonku 
sneh!“ Potešila som sa, lebo presne 
vystihol moje vlastné myšlienky. Aj 
mne sneh vonia. Drahý sa mi smeje a 

tvrdí, že je to blbosť. Ale nie je. Sneh 
je voňavý. Aj sychravá jeseň vonia. Je 
krásna.

zdroj: internet
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Akcie usporiadané v októbri a novembri:
01.10.  Vystúpenie spevokolu Horenka na Stretnu-

tí ľudovej hudby v Nagyiratoši
03.10.  Slovenské literárne a kultúrne popoludnie 

v sarvašskej slovenskej škole
 Vernisáž výstavy Edity Szabadkaiovej v DSK
13.10.  Návšteva Klubu slovenských seniorov 

v tlačiarni Tevan v Gyome
14.10.  Hodnotenie Dolnozemskej dohody za r. 

2016 a podpísanie na r. 2017 (RO-SRB-
-MR) v Dome slovenskej kultúry

  Slávnostné otvorenie novej štvrtej skupiny 
v slovenskej škôlke v Čabe

14.-15.10.  Seminár dolnozemských učiteľov v čabian-
skej slovenskej škole a odovzdanie Ceny 
Samuela Tešedika (RO-SRB-MR-HR)

15.10.  Regionálne kolo celoštátnej súťaže Škovrá-
nok v Sarvaši

18.10.  Festival kukurice a Slovenský deň v Telek-
gerendaši, návšteva čabianskeho sloven-
ského klubu u partnerskej komunity

22.10. Predstavenie Divadla Hahota v Gerendáši
25.10.  Program spevokolu Orgován drží v  staro-

binci na Adyho ulici pri priležitosti Sveto-
vého dňa zrelého veku

28.10.  Miniklobasiáda v kruhu Slovákov v Čabe
02-03.11. Cesta Medešských Slovákov do Vojvodiny
12.11. Večierky v Čabačúde (Horenka, Berinčok...)
14.11.  Vernisáž výstavy Sone Košarovej v Múzeu 

M. Munkácsyho

17.11.  Posledná rozlúčka s  pani Alžbetou Ancsi-
novou na Čabe

19.11. Bál na Katarínu a na Alžbetu v Gerendáši
  30. jubilejný galaprogram Národnostnej 

tanečnej skupiny „Csaba”
21.11.  Zasadnutie Slovenskej samosprávy župné-

ho mesta Békešská Čaba
  Adventný koncert v  čabianskom Malom 

evanjelickom kostole organizovaní Gene-
rálnym konzulátom SR

23.11.  Vianočná dielňa pre deti nadacie „Desať 
miest” v  Poľnom Berinčoku - členovia ča-
bianskeho výšivkárskeho krúžku Rozmarín

  40. jubilejný galaprogram partnerskej in-
štitúcie čabianskej organizácie Slovákov, 
Domu železničiarov (VOKE)

25.11.  Stužková slávnosť v  čabianskom sloven-
skom gymnáziu

26.11. Zabíjačka a slovenský deň v Eleku
  Slovenské divadelné predstavenie Vojvo-

dinčanov v Nadlaku
28.11.  Verejné vypočutie Slovenskej samosprávy 

župného mesta Békešská Čaba
  Čabiansky Slovenský klub spraví tarhone 

so žiakmi základnej školy na ulici Szent László
  Premietanie filmu v Čorváši
  Rozpomienka pri kríži svojich predkov 

v Kétšoproni
29.11.  Divadelné predstavenie Slovenského ná-

rodného divadla v Sarvaši
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Z ľudskej strany:

Naše decembrové slávnostné chvíle zohrejú naše duše:
01.12.  Zasadnutie predsedníctva Čabianskej or-

ganizácie Slovákov
03.12.  Slovenský bál v  Kondoroši a odovzdanie 

ceny župnej slovenskej samosprávy
05.12. Národnostný deň v Sarvaši
05.-06.12.  Na konferencii organizované Spolkom cir-

kevnej osvety a Ústavom národnej osve-
ty Sprostredkovanie kultúrnych hodnôt 
s cirkevným odzrkadľovaním, sformovanie 
názorov; čabiansku slovenskú komunitu 
a jej  kultúrne zázemie predstaví Hajnalka 
Krajcsovicsová

07.12.  Národnostný deň v  Békešskej Čabe 
Mimoriadna hodina slovenských spisova-
teľov v čabianskom slovenskom gymnáziu

08.12.  Stretnutie a  literárne popoludnie sloven-
ských spisovateľov s čabianskymi spisova-
teľmi v organizovaní Župnej knižnici

09.12. Deň národností v Telegerendáši

 Deň národnosí vo Veľkom Bánhedeši
10.12. Deň národností v Medeši
11.12.  Zapálenie adventnej sviečky Slovákmi 

v Medeši
13.12.  Čabianska ružička vystúpi na adventnom 

koncerte v Malom evanjelickom kostole
15.12.  Zúčastnenie sa na odbornej prednáške pra-

covníkov ÚSŽZ v CSSM-e
16.12.  Zapálenie adventnej sviečky Slovákmi 

v  Poľnom Berinčoku, pečenie medovníka 
so škôlkarmi

17.12.  Vianočná dielňa v kruhu medešských Slo-
vákov

17.-19.12.  Spoznávacia odborná cesta čabianskych 
slovenských seniorov do Bratislavy

18.12.  Deň národnosti a detská herňa v Čabasabady 
Zapálenie adventnej sviečky Slovákmi 
v Eleku

  Čakanie sviatkov so žiakmi - seriál progra-
mov v Békéši

„V hĺbke zimy som konečne pochopil, že vo mne spočíva nepremožiteľné leto.“
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Tradícia Betlehemov.

Na území dnešného Slovenska 
sa jasličky začali stavať od 13. sto-
ročia. Koncom 18. storočia vydal 
Jozef II. nariadenie, ktorým zakázal 
stavať v kostoloch betlehemy. Tento 
úradný zásah znamenal paradoxne 
masový rozkvet betlehemov, preto-
že ľudia ich v zjednodušenej podobe 
začali stavať doma.

Tradíciu betlehemov alebo jasli-
čiek zaviedol svätý František z  As-
sisi, zakladateľ rehole františkánov. 
Na Vianoce v  roku 1223 pripravil 
v jaskyni v talianskom Grecciu jasle, 
do ktorých uložil živé dieťa. Ved-
ľa stála Mária a Jozef, priviedli aj 
osla a vola. Napodobnením situá-
cie opísanej v Biblii chcel František 
upozorniť spolubratov aj miestnych 
ľudí na maximálnu chudobu, v kto-
rej sa Boh rozhodol prísť na svet. V 
nasledujúcich rokoch si obyvatelia 
Greccia sami pripravovali živé aj 
umelé betlehemy a podľa Františ-
kovho príkladu si rozdávali darčeky, 
aby napodobnili lásku Boha, ktorý 
sa nám sám dal ako dar. Tento zvyk 

sa neskôr rozšíril do všetkých krajín. 
Najhonosnejšie betlehemy sa stavali 
vo  františkánskych a kapucínskych 
kostoloch a na ich výzdobe sa po-
dieľali poprední umelci a vladári.

Na území dnešného Slovenska 
sa jasličky začali stavať od 13. storo-
čia. Neskôr ich vystriedali gotické 
krídlové oltáre. Známe sú drevené 
reliéfy narodenia Krista z  okruhu 
Majstra Pavla v  kostole svätého Ja-
kuba v  Levoči, z  Hlohovca alebo 
z  kostola svätého Egídia v  Bardejo-
ve, ktoré pochádzajú z prelomu 15. 
a 16. storočia. V období baroka sa 
v kostoloch stavali honosné betlehe-
my v životnej veľkosti. S postupným 
rastom počtu figúrok sa však ich roz-
mery zmenšovali. K svätej rodine 
pribúdali anjeli, traja králi, pastieri 
a ďalšie postavy aj zvieratá. Koncom 
18. storočia vydal Jozef II. nariade-
nie, ktorým zakázal stavať v  kosto-
loch betlehemy. Tento úradný zásah 
znamenal paradoxne masový roz-
kvet betlehemov, pretože ľudia ich 
v  zjednodušenej podobe začali sta-
vať doma. Keďže autormi domácich 
betlehemov boli neškolení rezbári, 

hovoríme o ľudových betlehemoch.
Na Slovensku prevládali drevené 

vyrezávané betlehemy. K najkrajším 
patria stredoslovenské, pretože rez-
bárski majstri bývali najmä v  okolí 
banských miest. Vyznačovali sa veľ-
kým množstvom vyrezávaných ma-
ľovaných postáv a bohatými dekorá-
ciami. Na Piargu (dnešné Štiavnické 
Bane) bola v  19. storočí odborná 
rezbárska škola, kde sa žiaci učili vy-
rezávať aj betlehemy. Na severnom 
a východnom Slovensku prevládali 
jednoduchšie betlehemy. Často boli 
prenosné a slúžili pri typických via-
nočných obchôdzkových hrách.

Nový rozkvet zaznamenali betle-
hemy po roku 1989. Ide o originál-
ne diela, ktoré už nemožno zaradiť 
medzi ľudové betlehemy. Súčasnú 
líniu reprezentuje najmä monumen-
tálne dielo Jozefa Pekaru, ktorého 
pohyblivý Slovenský betlehem je 
trvalo vystavený v  Rajeckej Lesnej 
pri Žiline. Tento rok oslavuje dielo 
presne 10. výročie posvätenia.

Naladíme Vás na výstavu Betlehema zo Slovenska,
nainštalovanú v Dome slovenskej kultúry začiatkom roka 2017
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